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أسعد أبو خليل *
ّ
العربية ،أو هكذا
الورق آخر هموم الصحافة
ّ
ي ـجــب أن يـ ـك ــون .ال ـص ـحــافــة ال ـع ــرب ــي ــة ال ـيــوم
ب ــات ــت ع ـلــى م ـقــربــة م ــن اح ـت ـكــار وح ــدان ــي لم
تـعــرفــه مــن قـبــل .إن ح ـ ّـدة املـعــركــة الـسـعـ ّ
ـوديــة
ـ ـ اإلم ــارات ـ ّـي ــة ضــد ق ـطــر ،هــي مـعــركــة مــن أجــل
ف ــرض ال ــرأي الــواحــد فــي كــل الـعــالــم الـعــربــي.
ولو أن اململكة نجحت ضد قطر ،فإنها بذلك
تزيل منافسيها في تغطية األخبار وصناعة
ال ـتــرف ـيــه وال ـف ـك ــاه ــة .وق ـط ــر ل ـهــا حـســابــاتـهــا
ال ـس ـيــاسـ ّـيــة ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ب ـهــا (وه ـ ــي ح ـســابــات
تدخل فــي نطاق الـثــورة املـضــادة أيـضــا ،لكن
فــي جـنــاح منفصل عــن الـجـنــاح ال ـس ـعــودي ـ
اإلم ــارات ــي) .والــواليــات املتحدة ال تمانع في
ّ
الخليجيني ،على أن يكون
تسعير الصراع بني
ّ
يحسنون مواقعهم في الصراع
الـخــراج لها:
ع ـب ــر الـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـودد ل ــواش ـن ـط ــن بـ ــإغـ ــداق ص ـف ـقــات
ّ
ال ـســاح ورم ــي االس ـت ـث ـمــارات األم ـيــركــيــة في
األسـ ــواق األم ـيــركـ ّـيــة .وقـطــر وال ـس ـعـ ّ
ـوديــة في
س ـب ــاق مل ــراض ــاة ال ـلــوبــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي .عــرف
دونالد ترامب كيف يستحصل على مزيد من
الطاعة مــن أنظمة الخليج؛ قــد يكون ترامب
أفضل خبير في أنظمة الخليج َّ
مر في البيت
األب ـي ــض .ي ـغ ـضــب ،ف ـيــدف ـعــون أك ـث ــر .يغضب
أكثر ،يدفعون أكثر ،ويخدمون إسرائيل أكثر،
وهكذا دواليك.
ّ
قضية
الصحافة الـعــربـ ّـيــة آخــر َمــن يعلم عــن
خاشقجي باستثناء إع ــام الـنـظــام القطري
ال ـ ــذي  -م ـث ـل ــه م ـث ــل إع ـ ــام  ١٤آذار  -ي ـ ّ
ـؤي ــد
ـريــات فــي ح ــاالت وي ـ ّ
ال ـحـ ّ
ـؤي ــد االس ـت ـبــداد في
حـ ــاالت أخـ ــرى .امل ـفــارقــة أن رفـ ــاق خاشقجي
وزم ــاءه وأص ــدق ــاءه فــي  ١٤آذار وفــي إعــام
الـ ـنـ ـف ــط ال ـ ـتـ ــزمـ ــوا الـ ـصـ ـم ــت املـ ـطـ ـب ــق .ال ــذي ــن
وال ـل ــوات ــي ن ــزل ــوا إل ــى ال ـس ــاح ــات ب ــدع ــوة من
السفير السعودي في بيروت َ
يوم موقعة ّ«جو
سوي» الشهيرة غابوا عن الساحات ،وتوقفت
ألسنتهم وأصابعهم عن العمل .ال َ
ذكر بتاتًا
لخاشقجي أو لخبر استهداف صحافي مأل
اسمه كــل فـضــاءات اإلع ــام العاملي .هــذه هي
ّ
الـحـ ّ
االنتقائية فــي عاملنا الـعــربــي .الذين
ـريــة
ّ
يـ ــريـ ــدون الـ ـح ــري ــة ف ــي س ــوري ــا وي ـع ــارض ــون
االستبداد فيها ،ال يقبلون غير االستبداد في
ّ
املغردين
أنظمة الخليج ويناصرون اعتقال
وس ـجــن ال ـن ـسـ ّ
ـويــات وق ـتــل امل ـع ــارض ــن .عند
ّ
هــؤالء الـحـ ّ
ـريــة ليست إال ذريـعــة ،أو هــي هبة
دع ــائ ـ ّـي ــة بــأمــر م ــن ه ــذا األم ـي ــر أو ذاك امل ـلــك.
ّ
العربية لم تجرؤ هي األخرى على
الحكومات
ّ
التعليق .وكيف تعلق هــذه الحكومات وفي
سجالت معظمها (من سوريا إلى األردن إلى
ّ
السعودية إلــى املغرب إلــى ليبيا
الـعــراق إلــى
ّ
إلى مصر إلى فلسطني) اعتقال الصحافيني
ّ
والصحافيات وتعذيبهم وقتلهم؟
َ
حظي خطف خاشقجي وقتله بتغطية واسعة
ّ
الغربية ،وشــارك فيها مراسلو
في الصحافة
اإلعـ ــام ال ـغــربــي ومــراســاتــه بـنـشــاط حثيث
على وسائل التواصل االجتماعي .وشاركت
ّ
ّ
الغربية ،خصوصًا
منظمات حقوق اإلنسان
«هيومن رايتس ووتش» (وهي أسوأ منظمة
ّ
صهيونية) في الحملة
حقوق إنسان وأكثرها
ّ
ّ
قضية خاشقجي .مقتل
السعودية فــي
على
ّ
املـئــات وج ــرح اآلالف مــن الفلسطينيني على
َ
ّ
مر األشهر املاضية لم يحظ بتغطية مماثلة
ّ
لتغطية قضية خاشقجي .ملاذا هذا االهتمام
ب ـخــاش ـق ـجــي؟ واإلع ـ ـ ــام ال ـغ ــرب ــي كـ ــان عكس
ّ
القضية في
الذي أهمل
معظم اإلعالم العربي
ّ
ّأيامها األول ــى قبل أن يتلقى األوام ــر بعدها
ّ
ّ
ّ
ة-إخوانية-
قطري
لنظرية مــؤامــرة
بالترويج
ّ
ُّ
يصب الالئمة على
إيرانية ذات طابع ذكوري
خـطـيـبـتــه «امل ــزع ــوم ــة» ،وف ــق ب ـعــض وســائــل
ّ
السعودية .وخاشقجي معروف لدى
اإلعــام
معظم العاملني والعامالت في اإلعالم الغربي.
ُّ
يصر على أنه
الرجل كان ّ حتى ّأيامه األخيرة
ليس منشقًا وليس معارضًا ،وأنه ليس ضد
العائلة املالكة ،لكن اإلعــام الغربي (بيساره
وي ـم ـي ـن ــه) ج ـع ـلــه ب ــالـ ـق ـ ّـوة رم ـ ـ ـزًا ل ـل ـم ـعــارضــة
ّ
غربية وصفته
الشرسة ضد النظام (صحف
بــ«املـعــارض الـعــريــق» آلل س ـعــود) .وقــد عمل
خــاش ـج ـقــي ف ــي ال ـك ـث ـيــر م ــن وس ــائ ــل اإلعـ ــام
ّ
ّ
ّ
رسمية في اإلعالم
وتبوأ مناصب
السعودية
وال ــدع ــاي ــة (ك ـ ــان نــاط ـقــا ب ــاس ــم ال ـس ـف ــارة في
واشنطن في زمــن تركي الفيصل) .لم يراهن
ّ
الديموقراطية بقدر ما راهن
خاشقجي على
على أمــراء آل سعود ،لكن أمــراءه سقطوا ،أي
إنــه دفــع ثمن رهــان خطأ .كانت له نكبته مع
آل سـعــود مثل مــا كــان للبرامكة نكبتهم في
عصر الرشيد .هــو ارتـبــط بــدايــة ب ــأوالد امللك

فيصل :عمل في جريدة «الوطن» (لصاحبها
الفيصل) ،وكان قريبًا من شقيقه تركي
خالد َ
عندما رأ َس جهاز االستخبارات .وكان عمله
الصحافي (في بلد ال ُي َ
سمح لإلعالم فيه) أقرب
إلى العمل الدعائي الصرف (خالفًا لتصوير
ّ
ك ــت ــاب ال ـص ـحــف ال ـغــربـ ّـيــة ال ــذي ــن ال ي ـق ــرؤون
َ
ّ
العربية) .وحمل السالح إلــى جانب بن الدن
ّ
َ
وعمل مع عبد الله عــزام في باكستان ،وكان
ذلك مواتيًا للحكم السعودي عندما تطابقت
سياسة ابن الدن مع سياسة الحكم .وعندما
تعارضت سياسة ابن الدن مع سياسة الحكم
الـ ـسـ ـع ــودي ،ت ـع ــارض ــت س ـي ــاس ــة خــاشـجـقــي
م ــع ابـ ــن الدن .ل ــم ي ـكــن داعـ ـي ــة دي ـمــوقــراطـ ّـيــا
ك ـم ــا ي ـ ـصـ ـ ّـورونـ ــه فـ ــي ص ـح ــف الـ ـ ـغ ـ ــرب؛ ك ــان
ّ
إخواني الهوى ،وكتاباته على تويتر تنضح
ّ
ّ
ّ
بالطائفية ،خصوصًا في ما يتعلق بالعلويني
ّ
والشبيحة»).
(أوج ــز تصنيفهم بــن «القتلة
ّ
وعندما وصــف قطع رؤوس جنود سوريني
م ــن «داعـ ــش» بــأنــه «تـكـتـيــك عـسـكــري نفسي
ّ
ّ
فعال» ،ذكره أحدهم على «تويتر» بأن أمثال
العدو اإلسرائيلي» .ردّ
ّ
«داعــش ال يهاجمون
ً
ّ
بعمليات
عليه خاشقجي قــائــا« :بــل قــامــوا
ّ
الجنوبية
ضد إيران ،آخرها أمس بالضاحية
ّ
ل ـب ـيــروت» .ك ــان يـتـحـ ّـدث عــن سـ ّـيــارة مفخخة
(دي ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــا ربـ ـم ــا) .وت ـع ـتــرف «واش ـن ـطــن
بوست» في مقالة أمس بأن خاشقجي عرض
خدماته على سلمان (من موقعه في الغربة)
كمستشار له .وصديقه شفيق غبرا كتب في
«ال ـق ــدس ال ـعــربــي» أن خــاشـقـجــي أراد إقـنــاع
الـنـظــام بــأن صــوتــه «ال ي ـهـ ّـدده وال يـضـ ّـره بل
ّ
إيجابيًا».
يساهم
وع ــن امل ـل ــك ال ـس ـع ــودي ،ك ـتــب خــاشـقـجــي في
«الوطن» عام « :٢٠٠٩نحمد الله أن قـ َ
ـام بأمر
يحكم بكتابه وسـ ّـنــة ّ
ُ
نبيه ،عارفًا
بــادنــا مــن
بـحــالــه وح ــرام ــه ،فـتــح عـقـلــه وقـلـبــه للعلماء
وال ـف ـضــاء وال ـخ ـب ــراء» .كــاتــب ه ــذه الـكـلـمــات
تصفه صحف الغرب بالكاتب الليبرالي .لكن
ارت ـبــاط خاشجقي بــالــولـيــد بــن ط ــال ّ
ضيق
عليه مساحة التعبير ،ألن ابن سلمان لم يكن
يـحـ ّـبــذه (كـمــا رأي ـن ــا ،ول ــم يـجــرؤ الــولـيــد على
التغريد في السؤال عن مصير خاشقجي منذ
ُ
سبب إقـصــاء خاشقجي
اختفائه) .ولــم يكن
نـقـ َـد تــرامــب كـمــا تـظــن الـصـحــافــة الـغــربـ ّـيــة .ال
تزال بعض صحف آل سعود (مثل «الحياة»)
تنشر نقدًا لترامب .املوضوع هو في حسبانه
ع ـل ــى خ ــان ــة م ـن ــاف ــس البـ ــن س ـل ـم ــان م ــن قـلــب
العائلة املالكة.
كــان دور خاشقجي فــي املـعــارضــة القصيرة
ّ
ْ
وانفصاميًا .لعب ْ
ّ
بلغتي :كانت
دورين
مترددًا
ّ
تـغــريــداتــه وم ـقــاالتــه فــي «ب ــوس ــت» لـيـبــرالــيــة
وع ـ ّ
ـام ــة وت ـت ـحـ ّـدث بـلـغــة يستسيغها اإلع ــام

سلمان
حسب ابن ُ
أن مجازفاته تحسب له
وأن بطشه يزيد منعته
في الحكم
الديموقراطية وعدم ّ
ّ
تحدي
الغربي (أي عشق
ّ
طفيفة) .أما
ـورة
ـ
ص
ـ
ب
إال
ة
الغربي
السياسات
ّ ً
ّ
إسالمية ،وكان
العربية ،فكان نفسه أكثر
في
ّ
ّ
ّ
مناصرًا للقضية الفلسطينية التي لم يتحدث
ُّ
ّ
اإلنكليزية قط أو في مقاالته في
فيها باللغة
«بوست» .ولم ْ
تثر حماسته إال في املوضوع
ّ
السوري حيث هتف« :كلنا ترامب» عندما أمر
األخير بقصف سوريا .ربما أدرك خاشقجي
ً
أص ـ ــول ال ـل ـع ـب ــة :ال ـع ــرب ــي ي ـك ــون م ـق ـب ــوال فــي
الغرب ،ما التزم حــدود أدب الخطاب الغربي
م ـ ــن دون ت ـ ـحـ ـ ّـديـ ــه أو تـ ـ ـح ـ ـ ّـدي ال ـف ــرض ـي ــات
اإلع ــام ـ ّـي ــة ال ـغ ــرب ـ ّـي ــة ع ــن ال ـ ـعـ ــرب .هـ ــذا قـ ـ ّـر َب
ً
ّ
عربيًا مقبوال
الـغــرب إلـيــه .عــرف كيف يـكــون
ومطيعًا أيضًاّ .
ُ
ورد فعل اإلعــام الغربي في
ّ
مناصرته بقوة (في غيبته) يعود ليس فقط
إلى معرفتهم الوثيقة به على ّ
مر سنوات ،بل
ربما تعبيرًا عن خــذالن ابن سلمان لهم .هذا
اإلع ــام الـغــربــي هــو ال ــذي َّ
روج الب ــن سلمان
وإلصــاحــاتــه الـتــي واف ــق خــاشـقـجــي عليها.
ّ
باإلنكليزية :إن ما يفعله
كان خاشقجي يقول
بن سلمان صحيح ،لكن أسلوبه خطأ (ربما
ألنه لم ّ
يقربه مستشارًا كما أراد).

َ
ّ
الغربية شارك فيها
حظي خطف خاشقجي وقتله بتغطية واسعة في الصحافة
مراسلو اإلعالم الغربي بنشاط حثيث (األناضول)

لـيُــس صـحـيـحــا م ــا يـقــولــه اإلعـ ــام األمـيــركــي
(امل ـن ـحــاز بـطــريـقــة بــاتــت تفتقر إل ــى ال ـحــدود
الــدن ـيــا م ــن امل ـه ـنـ ّـيــة أو الـ ـتـ ـج ـ ّـرد) ،أن إه ـمــال
ت ــرام ــب ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ه ــو الـ ــذي أط ـل ــق يد
مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان ك ــي يــرت ـكــب م ــن ال ـجــرائــم
وال ـح ـمــاقــات مــا ي ـشــاء .لــم تـحـتــل الـسـعـ ّ
ـوديــة
الـبـحــريــن وتـشـحــن ال ـحــرب ال ـسـ ّ
ـوريــة وتفتح
أب ــواب الفتنة (بــاالش ـتــراك مــع إســرائـيــل) في
ّ
لبنان وتـشــن الـحــرب فــي اليمن مــن دون علم
إدارة ب ــاراك أوبــامــا وموافقته .ليست حقوق
ّ
اإلنسان ُم ّ
لإلمبراطورية .لكن
قررة سياسات
ه ـنــاك مــا هــو جــديــد فــي حـكــم ت ــرام ــب ،أن ــه ال
يكترث ملا يقوم به الحلفاء والوكالء ما داموا
ّ
األميركية
يدفعون له الجزية .كانت اإلدارات
تحمي حلفاءها من أسوأ غرائزهم وتحميهم
م ــن ن ـف ـس ـهــم .تـنـصـحـهــم ع ـنــدمــا ت ـش ـعــر بــأن
ّ
سياساتهم وأفعالهم يمكن أن تشكل أخطارًا
ع ـل ــى م ـص ـل ـحــة الـ ـنـ ـظ ــام ،وم ـص ـل ـح ـت ـهــا .ه ــذه
اإلدارة ال تفعل ذلك .يشعر ابن سلمان ،الحاكم
َ
قيود على ما يفعله،
الوحيد واألوح ــد ،أن ال
ّ
العربية باتت خالية من
خصوصًا أن الساحة
املنافسة .الصراع مع قطر أبعدها عن املنافسة
اإلق ـل ـي ـمـ ّـيــة (خ ـ ــارج ن ـطــاق ال ـحـ ّـيــز اإلع ــام ــي)
ّ
العربية الباقية مطيعة أو منصرفة
واألنظمة
ّ
إلى همومها الداخلية .لكن قلة اكتراث ترامب
لحماية أنظمة القهر من غرائزها ليس ّ
سيئًا
(لنا) بالضرورة.
وإذا كــانــت ح ـمــاقــة مـتـعــب ب ــن ع ـبــد ال ـلــه في
ّ
التردد واإلحجام قد حرمته امللك (وأودت به
فــي سـجــن «ري ـت ــز») ،ف ــإن حـمــاقــة اب ــن سلمان
ّ
ّ
تكمن في ّ
وتهوره .هو يدرك أن تسلق
تسرعه
العرش في حياة أبيه محفوف بمخاطر داخل
ّ
الحقيقية التي يواجهها
العائلة .واملعارضة
ابــن سلمان ليست في الـشــارع أو الجامعات
ُأو اإلعالم أو حتى املنافي (مع تنامي الوجود
ّ
الحقيقية
عارض في املنافي) .إن املعارضة
امل ِ
التي يخشاها ابــن سلمان هي داخــل األســرة
الحاكمة .إن حملة «ريتز» كانت بدافع معاقبة
أفــراد في العائلة ،خصوصًا من أوالد امللوك،
أو الطامحني إلى العرش ،مثل األمير الوليد.
يستول ابــن سلمان فقط على
في «ريـتــز» ،لم
امل ـق ـ ّـدرات املــالـ ّـيــة إلم ـبـ ِـراطـ ّ
ـوريــة اب ــن الدن ،بل
هــو اسـتــولــى على مـيــراث املـلــك فهد (أو جزء
منه) وعلى ميراث امللك عبد الله (أو جزء منه)
وعلى جزء من ميراث أوالد سلطان (من دون
أن يسجنهم ،لكن إطاللة بندر الذليلة كانت
َّ
كافية ملعرفة ما حل به في عهد ابن سلمان).
ّ
وه ــو اسـتـهــدف ه ــؤالء الــذيــن كــانــوا يـعــبــرون
علنًا (مثل عبد العزيز بن فهد) أو ّ
سرًا (مثل

األمير متعب بن عبد الله والوليد بن طالل)
ّ
ع ــن اس ـت ـيــائ ـهــم م ــن ح ـك ـمــه ،وال ــذي ــن شــك ـلــوا
لسنوات مواقع نفوذ .وقد ّ
تسرب في اإلعالم
ّ
األميركي أن إدارة ترامب هي التي أمــدت ابن
سـلـمــان بــاملـعـلــومــات االسـ ِـتـمــاعـ ّـيــة عــن نيات
معارضيه في األسرة وحقيقة مواقفهم.
ّ
لـكــن مل ــاذا اآلن؟ وملـ ــاذا شــكــل خــاشـجـقــي هــذا
الهاجس لحكم ابن سلمان؟ لم يكن خاشقجي
ّأول مـنـشــق س ـع ــودي ،ول ـيــس ّأول م ـعــارض،
وه ــو حـتـمــا لـيــس أص ــدح أو أق ــوى مـعــارض.
هذا رجل نفى عن نفسه تهمة املعارضة آلخر
يوم وحافظ على التزامه نظام الحكم وحتى
ّ
ّ
امللكية آلخر لحظة ،وكان على صلة
التراتبية
بشقيق ابن سلمان في السفارة في واشنطن.
ّ
اإلعالميني
لكن خاشقجي لم يكن مثل باقي
الـسـعـ ّ
ـوديــن .قــد يـكــون الــوحـيــد بينهم الــذي
نجح في اختراق جدار اإلعالم الغربي .وعمله
ناطقًا (رسميًا) باسم هذا األمير أو ذاك عبر
السنوات ،خصوصًا في سفارة واشنطن في
ّأي ــام تــركــي بــن فيصل (ال ــذي كــان مـقـ ّـربــا منه
ّ
السعودية)،
عندما رأس لسنوات املخابرات
أتاح له التعاطي والتواصل مع نخبة اإلعالم
األميركي في العاصمة وفــي نيويورك .وهو
قـ ـ ّـدم خ ــدم ــات إل ــى هـ ــؤالء اإلع ــام ـ ّـي ــن (سـفــر
وإج ــراء مقابالت مــع األم ــراء)ـ وكــان محبوبًا
م ـن ـه ــم ّ
(رب ـ ـمـ ــا ألن ل ـل ـص ـح ــاف ـ ّـي ــن ال ـغ ــرب ـ ّـي ــن
ّ
الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــن ان ـ ـط ـ ـبـ ــاع عـ ـنـ ـص ــري ض ـ ــد َكــل
السعوديني ،وهم لذلك ّ
ّ
قدروا فيه ما تناقض
مع انطباعاتهم عن كل رجل سعودي) .وكان
خاشقجي شــديــد االح ـتــرام لــإعــام الغربي،
وق ـ ـبـ ـ َـض حـ ـ ّ
ـريـ ــة اإلعـ ـ ـ ــام بـ ـ ّس ــذاج ــة م ـف ــرط ــة،
وص ـ ّـدق أن الـنــاشــر ال يـتــدخــل فــي محتويات
الصحف في بالد الغرب ،أو أن ليس للصحف
هنا خطوط حـمــراء .وعندما كــان املراسلون
ال ـغــربـ ّـيــون يـبـحـثــون عــن وج ـهــة نـظــر تصلح
لنقل موقف الحكومة الرسمي ،لكن من دون
ذكــر مصدرّ ،
تطوع خاشقجي لذلك (فضحه
بعد اختفائه الصحافي توماس فريدمان).
وليس معروفًا ظروف سرعة عمل خاشقجي
مـ ــع «واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ب ـ ــوس ـ ــت» ،لـ ـك ــن ال ـص ـح ــاف ــة
األمـيــركـ ّـيــة ذكــرت أنــه تـعـ ّـرف فــي فـتــرة إقامته
ّ
ّ
واإلعالمية،
السياسية
القصيرة على النخبة
وكان قريبًا من مسؤولني في إدارة ترامب .لم
ُيتح لناقد سعودي من قبل أن يصل إلى مركز
الثقل الصحافي .لــم تكن مـقــاالت خاشقجي
ّ
تشبه الخطاب
متطرفة فــي معارضتها وال ّ
ال ـس ـع ــودي املـ ـع ــارض الـ ــذي تـمــثـلــه م ـضــاوي
الرشيد أو محمد املسعري ،خصوصًا سعد
ال ـف ـق ـيــه ال ـ ــذي ي ــزع ــج ال ـح ـكــم ال ـس ـع ــودي إلــى

درج ــة أن األمـيــر نــايــف نصح املـلــك َفــي ٢٠٠٨
بــاملـصــالـحــة م ــع قـطــر فـقــط ك ــي ُي ـمــنــع صــوت
الفقيه على شاشة «الجزيرة» (تـ ّـم له ما أراد
ّ
السعودية
واختفت فجأة أصــوات املعارضة
عن الشاشة التي ُعرفت بهم عند انطالقتها).
ت ـن ـف ــق ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـسـ ـع ـ ّ
ـودي ــة ال ـك ـث ـي ــر عـلــى
شركات عالقات ّ
عامة ولوبيات في العاصمة
َ
واشنطن ،لكن هذا الرجل بات يخاطب النخبة
الحاكمة بلغتها .وأصبح خاشقجي بسرعة
ضيفًا على كــل مــراكــز األبـحــاث فــي واشنطن
وعلى الجامعات في أرجــاء أميركا .تناقض
دوره مع الدور الذي رسمه ابن سلمان لنفسه،
ّ
(رسميًا)
خصوصًا أنــه لم يصل إلــى العرش

كان دور خاشقجي
القصيرة
في ّ المعارضة
ّ
وانفصاميًا ولعب
مترددًا
ْ
ْ
دورين بلغتين
بعد.
وح ـســب اب ــن سـلـمــان أن ت ـه ـ ّـوره ومـجــازفــاتــه
ُ
تحسب له وأن بطشه و«حزمه» يزيدان منعته
في الحكم ويزيالن من دربه معارضيه .وهو
ال ُيالم في ذلك؛ تجاهلت كل حكومات الغرب
ما كان أشنع من إخفاء خاشقجي (أو قتله).
س ـ ّـج ــل اب ــن س ـل ـمــان ســاب ـقــة ع ـنــدمــا اخـتـطــف
رئ ـيــس حـكــومــة لـبـنــان وأم ــر بــربـطــه بكرسي
وصفعه «مرارًا وتكرارًا» (حسب رواية ديفيد
أغـنــاطـيــوس فــي «واش ـنـطــن ب ــوس ــت») ،وكــان
يـمـكــن أن ي ــأم ــر بـقـتـلــه ل ــوال ت ـنــامــي الـغـضــب
الشعبي والرسمي في لبنان ،وفشل محاولة
ت ــوري ــث ب ـهــاء ال ـح ــري ــري .لـكــن ه ــذه الـجــريـمــة
الجديدة لم تكن مثل سابقاتها .هذا ما عناه
ال ـص ـحــافــي ال ـص ـه ـيــونــي ت ــوم ــاس فــريــدمــان
(الـ ــذي أس ــال ح ـب ـرًا كـثـيـرًا ف ــي تـلـمـيــع ص ــورة
اإلصالحي ابن سلمان في «نيويورك تايمز»)
عندما قــال قبل ّأيــام إن مقتل خاشقجي أهم
من أرقــام الضحايا في اليمن .هــذا رجــل بات
عـلــى مـعــرفــة وثـيـقــة بالنخبة ،واق ـتــرب منهم
وأص ـبــح مـشــاركــا فــي الـحـيــاة الـسـيــاسـ ّـيــة في
والية فرجينيا (حيث أقام) وحضر حفل جمع

ت ـبـ ّـرعــات ملــرشــح دي ـمــوقــراطــي (م ــع أن ــه حمل
ّ
الجنسية بعد) .وعدد
بطاقة إقامة ولــم ّ ينل
ّ
املهاجرين واملنشقني عن السعودية ازداد في
السنوات األخـيــرة .ففي السنة املاضية فقط،
قـبـلــت ال ـح ـكــومــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة  ٤٧ط ـلــب لـجــوء
ـوديــن وس ـعـ ّ
سـيــاســي مــن سـعـ ّ
ـوديــات ،وعــدد
املـقـبــولــن فــي طـلـبــات الـلـجــوء أكـبــر فــي كندا
ّ
السعوديني الذين
وفــي بلدان أوروب ــا .وعــدد
ّ
ّ
وأكاديميني)
يودون البقاء خارجه (بني طالب
في ارتفاع ،وهذا يقلق ابن سلمان ،ألن بوادر
تـشـكــل ل ــوب ـي ــات م ـع ــارض ــة يـظـهــر ف ــي األف ــق.
وف ـض ـي ـحــة ت ـج ـ ّـس ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة
ّ
ّ
إسرائيلية) على املعارض عمر بن
(بتقنيات
عبد العزيز في كندا تظهر املــدى الــذي يريد
فيه ابن سلمان أن يحصي فيه أنفاس املقيمني
واملهاجرين .إن الخوف والتخويف عنصر في
ُ
التقيت في
حكمه ،وهــو يــريــده أن يـعـ ّـم .وقــد
ّ
األشهر املاضية بعدد من الطالب السعوديني
وب ـب ـع ــض م ـق ـ ّـدم ــي ط ـل ـب ــات لـ ـج ــوء س ـيــاســي
فــي أوروب ــا وأمـيــركــا الشمالية ،وتـبـ ّـن لــي أن
عنصر الخوف يدفع عددًا متزايدًا من الطالب
ّ
ّ
السعوديني إلى ترتيب أوضاع
واألكاديميني
ّ
ّ
خارج اململكة ،وأن السعوديني والسعوديات
باتوا خبراء في ّ
تقنيات التواصل اإللكتروني
الـحــديــث كــي يـتـجــاوزوا أع ــن الحكم وآذان ــه
(والـكـثـيــر منهم متابعون لنصائح سنودن
ّ
التشفيرية).
في الرسائل
لـ ـي ــس م ـح ـت ـم ــا أن تـ ـطـ ـي ــح ف ـض ـي ـح ــة م ـق ـتــل
خاشجقي محمد بــن سلمان .لكن حكمه لن
ي ـكــون كـمــا أراده .بــاتــت أب ـهــى ّأي ــام ــه وراءه.
بلغت سلطة محمد بــن سلمان ذروتـهــا قبل
أن ي ـص ــل إلـ ــى ال ـ ـعـ ــرش .أص ـب ــح اآلن عــرضــة
البـ ـت ــزاز ك ـب ـيــر .ف ــي  ،٢٠١٣ت ـنـ ّـحــى أم ـيــر قطر
عــن الـحـكــم بـعــد أن حـصــل الـحـكــم الـسـعــودي
ّ
صوتية ملحادثات بــن أمير
تسجيالت
على
ّ
ّ
قطر والقذافي .شعر األمير بــأن من مصلحة
ّ
يتنحى .هذه الفضيحة أكبر من تلك
نظامه أن
الفضيحة .كان يمكن رجب طيب أردوغــان أن
يحصل عـلــى ثـمــن بــا ُّهــظ لــو اتـفــق س ـ ّـرًا على
لفلفة الفضيحة .وتحفظ أردوغان في الحديث
عــن الـقـضـ ّـيــة فــي ّ
األيـ ــام األولـ ــى أوح ــى بــذلــك.
ّ
األمنية (إلــى صحف
لكن تــوالــي التسربيات
ّ
ّ
وأميركية) عن ّ
تورط أكيد لفريق أمني
تركية
س ـعــودي عـلــى صـلــة بــدوائــر عليا فــي سلطة
الـقــرار قضيا بسرعة على فرصة اللفلفةّ .لن
تثور أميركا على النظام السعودي كما يتوقع
بـعـضـهــم .وت ـهــديــدات بـعــض أع ـضــاء مجلس
الشيوخ لن تنعكس في سياسات .أصبح ابن
َ
حكم ـ ـ ضعيفًا فــي الحكم ،وقد
سلمان ـ ـ ولــو
تـ ّ
ـؤدي الفضيحة إلى ترتيب في داخــل عائلة
يـتـنــامــى داخ ـل ـهــا الـتـمـلـمــل ،ال بــل امل ـعــارضــة.
إن موقف األمير أحمد بن عبد العزيز (وهو
املرشح األكثر حظوة لخالفة ابــن سلمان لو
ّ
َ
أقصي عن الحكم) في لندن عندما
تنحى أو
عـ ّـبــر ع ــن مــوقــف مـسـتـقــل ع ــن مــوقــف الـحــاكــم
القوي أخرج إلى العلن مواقف معارضة البن
سلمان داخــل العائلة .وليس حكم آل سعود
جمهوريًا كي يمكنه أن يحكم من خــال ملك
آخر ضعيف .امللك يصبح صاحب الكلمة بعد
املبايعة ،والجميع بعده يطيع.
ّ
أخـ ـط ــأ الـ ـحـ ـس ــاب اب ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان .ش ـ ــن حـمـلــة
ّ
ليبراليني
قـمــع شــامـلــة طــاولــت الجميع مــن
وس ـل ـفـ ّـيــن ون ـس ـ ّ
ـويــن وأع ـض ــاء ف ــي الـعــائـلــة
املالكة ورج ــال أعـمــال .ولــم يصدر نقد واحــد
له في ٍّ
أي من عواصم الغرب .ظن أن سلطته
مـطـلـقــة ،وأن أم ــر اغـتـيــال صـحــافــي سـعــودي
ّ
سيمر كما ّ
ّ
العدو اإلسرائيلي
تمر اغتياالت
ّ
فــي دول الـعــالــم .لــم تصبح الـسـعــوديــة ـ ـ ولن
ت ـص ـب ــح ـ ـ ـ فـ ــي م ــوق ــع ال ـق ـل ــب ع ـن ــد اإلدارات
ّ
األميركية .وألن الحكم في التاريخ السعودي
ّ
ك ــان ق ـي ــادة ج ـمــاعــيــة (داخ ـ ــل نـخـبــة الـعــائـلــة
ال ـحــاك ـمــة) ،ف ــإن ال ـح ــذر وال ـس ـ ّ
ـري ــة والـخـشـيــة
َ
ّ
طبعت سياساتها.
(السطحية)
واملـســاومــة
وعندما انتزع ابن سلمان الحكم بيديه ،أزال
مــوانــع وروادع للمغامرات «غير املسؤولة»
أو «املحسوبة» ،طبقًا لوصف ذلــك املسؤول
ْ
عملية خطف جـنـ ّ
ّ
احتاللي
ـديــن
الـسـعــودي
في ّ
ّ
تموز  .٢٠٠٦لكن يمكن اإلدارة األميركية
أن تـنـقــذه مـقــابــل ثـمــن بــاهــظ يــدفـعــه لترامب
وألردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان .ي ـم ـكــن أن ن ـس ـمــع ب ـس ـي ـنــاريــو
أن ال ـق ـن ـصــل ال ـس ـع ــودي ت ـص ـ ّـرف م ــن ع ـنــده،
وأن ال ـهــدف ك ــان اعـتـقــال خاشقجي ال قتله.
التسريبات في الساعات األخـيــرة توحي أن
زمن اللفلفة لم يفت بعد .هناك َمن يعمل عليه
ّ
بجد في العواصم الثالث.
*كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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ُ
عقد التأليف وعقم النظام
سعد الله مزرعاني *
ّ
يتقاذف أطراف السلطة ،األساسيون منهم بشكل خاص ،املسؤولية عن تعثر إخراج تركيبة
النور .يمكن القول إن الجميع ،في هذا الصدد ،على حق لجهة التشارك في
الحكومة إلى
ّ
املسؤولية عن التعثر ،وتقريبًا وفق االتهامات نفسها التي يطلقها كل فريق ضد منافسيه
في السياسة أو في السعي لكسب أكبر وأدسم حصة ممكنة من الحقائب :كمًا ونوعية!
عمومًا« ،الفجعنة» املنفلتة من كل إحساس باملسؤولية أو الواقعية تكاد تطبع الجميع في
الغالب األعــم من املطالب واملــواقــف .وهكذا يسعى معظم أطــراف اللعبة السلطوية إلــى رفع
سقف املطالب وتضخيم األحجام .وال بأس في مجرى ذلك من أن يرفعوا شعارًا واحدًا وأن
يكرروا املوافقة على اعتماد مقياس واحد أو َّ
موحد ،لكنهم في الوقت نفسه ينسفونه عبر
صيغ تطبيقية مقلوبة :فئوية ومبا ِلغة وطموحة!
يقف في طليعة املتهمني بالعرقلة الفريق الذي استبق بالقول إن الحكومة العتيدة هي ،وليس
السابقة ،ستكون «حكومة العهد» .هذا يعني ،من دون أدنى شك أو تحامل ،السعي إلى أن
تكون حصة فريق وحزب وكتلة «العهد» راجحة ومقررة ،عمومًا ،من حيث عدد الحقائب
ونوعيتها.
استحضر فريق «العهد» مسألة «حصة الرئيس» بعد أن كان يرفضها لسواه ،بوصفها
مالذ الضعيف الذي يأنفه «القوي» .وها هو من خالل حصة الرئيس و«تكتل لبنان القوي»
(التيار الوطني الحر وحلفاؤه) يطالب بأكثر من ثلث الوزارة .وهو يحاول ،في الوقت نفسه،
تكريس سابقات وتحويلها تقاليد راسخة في التأليف من نوع حصة الرئيس ،كما أشرنا.
ثم أيضًا ،من خالل الحق في تسمية نائب رئيس الحكومة .وثالثًا ،من خالل الحق في تسمية
وزير إحدى الحقائب السيادية األربــع ...على أن تكون السيادية الثانية من نصيب «تكتل
لبنان القوي» .وهكذا يستأثر هو بالحصة األساسية املسيحية الكاملة!
حزب «القوات اللبنانية» ،بدوره ،يسعى إلى «هبج» ما أمكن .هو استمرأ السلطة بعد عزلة
وعدم مقبو4لية .كذلك أيضًا ،هو يضع عينه على منصب الرئاسة األولى وال يقبل أن يذهب
رئيسه ومرشحه سمير جعجع ،عبر الحكومة ،إلى السباق الرئاسي وقد تقدم عليه الوزير
جبران باسيل عبر احتالل موقع متقدم ،بل وراجح ،وحتى مقرر ،في الحكومة املقبلة.
بــدوره ،يخوض رئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط معركة االستحواذ على
كامل التمثيل الدرزي بعد أن كان يبدي الكثير من التسامح حيال حضور منافسه األول،
في وسطه( ،األمير طالل أرسالن) في الحكومة .يزيد من تعقيد التمثيل الدرزي أن أرسالن
قد عقد تحالفًا مع «العهد» وبات ،بحكم التباينات والخالفات بني الرئيس عون وجنبالط ،في
موقع مغاير تمامًا لجنبالط .بل إن فريق العهد هو الذي يخوض معركة أرسالن ويضعها
في سياق رفضه لحصر تمثيل أي فريق بطرف واحــد منه ،بذريعة التخوف من تعطيل
مجلس الــوزراء (حني وقوع خالف كبير) ،تحت عنوان فقدان «امليثاقية» الطائفية املسماة
زورًا بالوطنية!
َّ
تيار املستقبل ورئيسه ،رئيس الحكومة املكلف ،يعاني من مشكلة التوفيق بني املتصارعني
واملتنافسني .هو كان أبرم «صفقة رئاسية» مع التيار العوني .وهو كان قد ارتضى ،تحت
عـنــوان «التضحية» مــن أجــل حــل معضلة الـفــراغ الــرئــاســي ال ــذي استمر أكـثــر سنتني ،أن
ُّ
بتسيد السراي الحكومي
يكون شريكًا ضعيفًا مع «العهد» ،وأن يكتفي من هذه الشراكة
َّ
والتشارك في مجموعة من الصفقات التي من شأنها تدعيم ما اهتز من وضعه املالي :وهو
ِّ
ومتشعب!
كثير ومرهق
َّ
في هذا املشهد املضطرب ،يراقب «الثنائي الشيعي» األمــور بموقف غير موحد إال حيال
تمثيل هذا الثنائي ،كالعادة ،بأرجحية متواصلة لحركة أمل .يسعى حزب الله ،من جهته،
لجني ثمار تأييده الحازم لرئاسة الجنرال عون عبر مواقف وسياسيات رسمية ،تراعي
مكان آخر ،حيث يحرص
توجهاته الداخلية والتزاماته الخارجية .أما الرئيس بري ،فهو في
ٍ
على أن ال يخرج فريق العهد قويًا أو مهيمنًا كما يسعى قطباه في الحزب وفي الرئاسة.
يمكن القول إن هذه هي العقد األساسية التي تعترض تشكيل الحكومة .ال نهمل طبعًا وجود
تكتالت أصغر تحاول أن تكون ممثلة ،لكنها ،واقعيًا ،غير مسؤولة عن العرقلة بالصورة
ً
التي تمنع فعال التشكيل كما هو األمر بالنسبة إلى من تقدم ذكرهم.
هذه هي خطوط املشهد في شقه املحلي والداخلي ،بشكل عام .لكن ثمة جانب آخر يتداخل
معه ويزيد في تعقيده ،وهو الشق الخارجي .هذا الشق هو سعودي بالدرجة األولى ،أو حتى
ً
سعودي حصرًا في هــذه املرحلة .اململكة كانت قد اختبرت دخــوال متفجرًا على املسرح
اللبناني عبر احتجاز الرئيس سعد الحريري وفــرض االستقالة عليه في مطلع تشرين
الثاني املاضي .لم ينجح األمر على هذا النحو .لجأت قيادة اململكة بعد ذلك إلى الضغط على
رئيس الحكومة من أجل ممارسة نفوذها في لبنان ،خصوصًا عبر التشكيل الحكومي
املقبل .نجحت اململكة في تعطيل صفقة عون – الحريري – باسيل (كمرشح رئاسي مقبل
دفع الحريري إلى تبني خطها العام في تعزيز وضع
ما استثار جعجع) .نجحت ،كذلك ،في َّ
حلفائها وإضعاف خصومها ما أمكن .عقد ذلك من ظروف التأليف بعد أن كان فريق العهد
ِّ
يعول على تحييد الحريري إلضعاف خصومه السياسيني ومنافسيه االنتخابيني على كل
املواقع في السلطة بشكل عام!
ِّ
العقد الداخلية والخارجية قائمة ومتداخلة في ما بينها على كل حال .ثم إن هذه العقد جدية
ومؤثرة في شقيها املحلي واإلقليمي .وهي تشمل الجانب املتعلق بالسلطة وبالنفوذ ،من
جهة ،وبالسياسات الداخلية والخارجية ،من جهة ثانية .كل ذلك ال يلغي العودة إلى جذر
املشكلة .وهي قائمة في تركيب السلطة والنظام اللبنانيني اللذين استقرا على تحاصص
ذي بعد طائفي َّ
معزز بتحالفات مع الخارج ،هي أقرب إلى تبعية كاملة ،ما يؤدي إلى تعقيد
ٌ
املشهد وتعطيل تشكل أكثرية وأقلية على أساس سياسي .إن نظامنا السياسي نفسه هو
مصدر الخلل والعقم الذي دفع إلى تشكيل دويالت في الداخل وبناء تحالفات مع الخارج
لالستقواء ولتعديل التوازنات ،وما ينجم عن ذلك من انقسام ،وغياب املحاسبة ،وإضعاف
الــدولــة لحساب الــدويــات ،وتعزيز ال ــوالء لـلـخــارج ...إلــى النهب والـفـســاد وعــدم االستقرار
والحروب ...وعمومًا :الى اإلخالل بمجموعة املصالح الوطنية.
* كاتب وسياسي لبناني

